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DURF JIJ HET AAN OM EEN DAG OVER TE NEMEN VAN EEN LEERKRACHT?
WIL JIJ HET VERSCHIL MAKEN OP EEN SCHOOL MET JE CREATIEVE BIJDRAGE?
GA JIJ MEE HET ONDERZOEK AAN?
ZIE JIJ HET AL HELEMAAL VOOR JE? JIJ VOOR DE KLAS?
We zoeken 20 mensen om samen met ons het experiment ‘creatieve vervangers’ aan te gaan. We
starten het experiment rond de aanname dat een pool van creatieve mensen het onderwijs
verrijkt en ondersteunt. In het experiment zetten we de eerste stappen in dit onderzoek. Draagt
een creatieve vervanger écht bij aan een kwaliteitsimpuls? Werkt dit idee werkdruk verlagend?
Experimenteer je mee?
We zoeken creatievelingen die met ons mee
onderzoeken of dit gaat werken. Het experiment
houdt in dat je wordt ondergedompeld in de
wereld van het onderwijs, door een driedaagse
cursus ‘De Onderwijs wasstraat’ te volgen.
Vervolgens ga je vervangen in de praktijk tijdens
de actie ‘Mag ik jouw klas voor 1 dag?’. Hierna
volgt een uitgebreide evaluatie naar haalbaarheid
van het concept en een evaluatie van je eigen
handelen. Wat kunnen we leren uit de praktijk?
We onderzoeken meer dan alleen het oplossen
van een personeelstekort. Deelname aan dit
traject betekent dat je met ons onderzoekt of
creatieve vervangers bijdragen aan een
kwaliteitsimpuls in het onderwijs. Daar komen we
samen achter. Door deel te nemen ben je dus
onderdeel van dit experiment en telt je mening.
We ontwikkelen samen.
Opbrengst
We volgen dit proces omdat we willen weten wat
een creatieve vervanger bij kan dragen en wat
werkt en wat niet. Aan het einde van dit traject
concluderen we samen of de creatieve
vervangerspool een vervolg krijgt.

Hoe kun je meedoen?
We hebben ruimte voor 20 mensen in dit traject.
Aanmelden kan door ons simpelweg te vertellen
wie je bent, waarom je mee wil doen aan dit
experiment en met welke leeftijdsgroep je de
meeste affiniteit hebt (onderbouw leeftijd ongeveer
4 t/m 8 of bovenbouw leeftijd ongeveer 9 t/m 12).
Insturen mag op een bierviltje, met een filmpje of in
een mailtje. Geef bij je aanmelding in ieder geval
een referentie door.
Verdere voorwaarden om mee te doen zijn:
- Je bent beschikbaar op de volgende dagen: 17
september 2022; 01 oktober 2022 en 18 oktober
2022;
- Je bent in het bezit van een geldige VOG, of je
vraagt deze via ons aan (neem in het tweede geval
even zelf contact met ons op).
Deelname aan het experiment is gratis, voor je
tijdsinvestering en denkkracht ontvang je € 1.000,00
(dit is inclusief reiskosten en BTW). De deadline
voor aanmelden is 1 september 2022. Er is ruimte
voor deelname door 20 personen. Zijn er meer
aanmeldingen dan volgt een selectieprocedure.
Meer info:
https://www.cultuurpad.nl/inspiratie/creatievevervangingspool-deel-2/

BEN JIJ DE CREATIEVE VERVANGER DIE WE ZOEKEN?
MELD JE DAN SNEL AAN WANT ER ZIJN 20 PLEKKEN TE VERGEVEN IN DEZE EXPEDITIE.
REACTIES ONTVANGEN WE GRAAG OP NINA@CULTUURPAD.NL.

Dit experiment is mede mogelijk dankzij een bijdrage van:

